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Disciplina de Saúde
O programa tem subjacente a abordagem de todas as temáticas relacionadas com a anatomia descritiva humana básica e a
anatomia de relação, para melhor entendimento dos comportamentos do doente. Faz igualmente referência à fisiologia e patologias
mais frequentes da prática diária. O aluno deverá entender a Saúde não apenas como um estado de não doença, mas de verdadeira
profilaxia e promoção do bem-estar saudável aos mais diversos níveis. O programa visa faz uma abordagem a todas as problemáticas
e realidades relacionadas com os diferentes ambientes hospitalares, tais como a obstetrícia, a pediatria e a abordagem à emergência.

CÓDIGO

HORAS POR ANO

UFCD pré-definidas

1º

2º

6566

10

Noções gerais sobre o sistema circulatório e respiratório

50

6580

24

Cuidados na saúde a populações mais vulneráveis

50

6567

11

Noções gerais sobre o sistema gastrointestinal, urinário e
génito reprodutor
TOTAL POR ANO

3º

30
125

TOTAL DA DISCIPLNA

130

95

350

Nota1: Ao longo do ano letivo, num total de cinco semanas, serão diagnosticados conhecimentos, capacidades e atitudes não
consolidados considerados indispensáveis, relevantes e significativos para a disciplina, essencialmente na prática e prática
simulada.

AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua e incidirá no domínio cognitivo (componente teórica e prática) e no domínio sócio afetivo/atitudes e
valores). No final de cada módulo, a avaliação será formalizada em pauta.

Domínio Cognitivo
- Componente Teórica

Parâmetros

- Componente prática

Domínio sócioafetivo/Atitudes e
Valores

Revelados pela análise de:
•
Pesquisa de material
•
Elaboração de trabalhos de grupo e individuais
•
Realização de debates e discussões
•
Organização de visitas de estudo
•
Elaboração de Relatórios científicos
•
Folhetos
•
Realização de fichas e testes de avaliação escritos
•
Exposição oral de conteúdos
- Colaboração nas atividades propostas
- Modo de intervenção na aula
- Respeito pelos outros
- Assiduidade
- Pontualidade
- Cumprimento das indicações dadas pelo professor
- Cumprimento das regras de comportamento
- Material necessário para as atividades da aula
- Espírito de iniciativa
- Autonomia para ultrapassar dificuldades

A Professora
Conceição Infante
21/09/2020

75%

25%

